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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )21احللقة (

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم.

احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا ويل الصـاحلني، والعاقبـة للمتقـني، وال عـدوان إال علـى الظـاملني، 
ــًدا عبــده ورســوله  وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه امللــك احلــق املبــني، وأشــهد أن حمم

  صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين. املصطفى األمني،
عبــد منــاف يف هــذا احلصــار مــا يُقــارب  وبــيناســتمر املســلمون ومعهــم املشــركون مــن بــين هاشــم 

 ،حـــىت قــــام بعـــض مــــن أدركـــتهم احلميــــة ،ثــــالث ســـنوات أُِــــَك فيهـــا املســــلمون ،ثـــالث ســـنوات
ادة هشــام بــن عمــرو الــذي بــدأ يؤلــب وكانــت هــذا األمــر بقيــ ،وأشــخاص أخــواهلم مــن بــين هاشــم

  كيف نأكل ونشرب وبنو هاشم حيث أخوالنا ال يأكلون وال يشربون؟!  ،أهل مكة
واتفق مخسـة أشـخاص أن يقـف  ،منهم املطعم بن عدي وغريهم ،فبدأ جيمع عدًدا من أهل مكة

  هشام بن عمرو فيتحدث ويقول: ال نرضى ذه الصحيفة.
  اها.فقام فقال أبو جهل: بل رضين

  فقام الثاين قال: مل نرضها.
إمنا هو اتفاق  ،هذا ليس اتفاقًا ،واخلامس؛ فقال أبو جهل: هذا أمر بـُيَت بليلٍ  ،والرابع ،والثالث

  بـُيَت بليل.
  فقام أهل مكة قالوا: واهللا ما رضيناها.
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سـألتموين  إنكـم ،قـال: يـا قـوم -صـلى اهللا عليـه وسـلم-يف هذه األثناء أتى أبـو طالـب عـم النـيب 
  صلى اهللا عليه وسلم.- اً حممدأن ُأسلمكم 

  قالوا: نعم.
فأكلـت كـل مـا  ،أخربين أن األرضة أتت على الصـحيفة -صلى اهللا عليه وسلم-قال: إن حممًدا 

وإن كـان غـري ذلـك أسـلمتهم  ،فإن كان مـا يقـول حـق فإـا تكـون صـحيفة باطلـة ،فيها من ظلم
  إليكم.

ــب أهــل مكــة ــذا األمــر دخلــوا ليأخــذوا الورقــة مــن جــوف الكعبــة فــإذا باألرضــة قــد أتــت  ،فرح
أنـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-فكان هـذا أيًضـا تثبيـت للنـيب  ،ومل يبَق فيها شيٌء من الظلم ،عليها

عليـه أفضـل الصـالة -وأيًضا زيادة عزٍم مـن أيب طالـب أن يُـدافع عـن ابـن أخيـه حممـد  ،على احلق
  وأمت السالم.
  لك هذا احلصار االقتصادي.ذ مث انتهى بعد

 ،وأذى ،ضـرب لـه -صلى اهللا عليه وسلم-لو تتأملون هذه الظروف العظيمة اليت أحاطت بنبينا 
مث بعد ذلك هذا احلصار؛ لكنه مل يُفلح  ،للصحابة من أرضهم وديارهم وأمواهلم وأهليهم وخروج

عليـــه أفضـــل - دوقبـــل ذلـــك يف عضـــد حممـــ -رضـــوان اهللا علـــيهم-أن يفـــت يف عضـــد الصـــحابة 
  الصالة وأمت السالم.

ودائًمــا إذا توالــت الشــدائد علــى  ،ــذا األمــر ختلــص املســلمون مــن هــذه الشــدة الــيت حلقــت ــم
  الناس فإن اخلري يعقبها.

  عسى الكرب الذي أمسيت فيه ** يكون وراءه فرج قريب
  فيأمن خائف ويُفك عاٍن ** ويأيت أهله النائي الغريب
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مــن آالٍم  -صــلى اهللا عليــه وســلم-بة أو أصــيب بــأمل فليتــذكر مــا حــدث لنبينــا مــن أصــيب مبصــي
 َأنْ  َوَعَســـى﴿ ســبحانه:-ويتــذكر دائًمــا قــول اهللا  ،-جــل وعـــال-ومــع ذلــك نصــره اهللا  ،وأحــزان
ــوا ــْيًئا َتْكَرُه ــوَ  َش ــرٌ  َوُه ــمْ  َخيـْ ــْيًئا ُتِحبــوا َأنْ  َوَعَســى َلُك ــوَ  َش ــر  َوُه ــمُ يـَعْ  َواللــهُ  َلُكــمْ  َش ــُتمْ  َل  َال  َوأَنـْ
  .]216: [البقرة ﴾تـَْعَلُمونَ 

وعلــى صــحابته  ،صــلى اهللا عليــه وســلم احلصــار الظــامل الــذي كــان علــى النــيب- حلادثــةابعــد هــذه 
صــلى اهللا -إال أن أبــا طالــب عــم النــيب  ،خــرج بنــو هاشــم وبنــو عبــد منــاف مــن الشــعب -الكــرام

كــه األمل الــذي شــعر بــه مــن خــالل احلصــار وأ ،أكــه كــرب ســنه ،قــد أكــه األمــر -عليــه وســلم
  الذي مورس عليه؛ فخرج وهو مريض.

قــالوا لعلهــا الفرصــة األخــرية الــيت نقنــع  ،ملــا خــرج ذهــب أهــل مكــة ومسعــوا أن أبــا طالــب قــد مــرض
  فيها أبا طالب أن ُيسلم لنا ابن أخيه.

إنـــا واهللا قـــد  ،طالـــب وكبـــار املشـــركني؛ قـــالوا: يـــا أبـــا ،هشـــام بـــن البخـــرتي ،فـــأتوا إليـــه أبـــو جهـــل
فاسـتدعه  ،وهـا قـد حضـرك األجـل ،وإنا واهللا مـا عـدنا نطيـق ،استنيهناك من ابن أخيك فلم تنهه

  فخذ لنا منه وخذ له منا.
  قال: أفعل.

فرييـدون أن  ،هـؤالء قومـك وسـادم ،وقـال: يـا ابـن أخـي -صلى اهللا عليـه وسـلم-فأحضر النيب 
  ريد؟ماذا ت ،يأخذوا منك وتأخذ منهم

وخضـعت هلـم  ،أريد كلمـة واحـدة إذا قالوهـا دانـت هلـم ـا العـرب«صلى اهللا عليه وسلم: -قال 
  .»ا العجم
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كلمــة وتعطينــا كــل هــذا اخلــري! نعطيــك عشــر    ،قــال أبــو جهــل: كلمــة! ورب أبيــك عشــر كلمــات
  كلمات.

  .»قولوا: ال إله إال اهللا؛ تفلحوا«قال: 
  إن هذا لشيء عجاب. فقالوا: أجهل اآلهلة إهلًا واحًدا

 ِعـــزةٍ  ِفـــي َكَفـــُروا الـــِذينَ  بَـــلِ ) 1( الـــذْكرِ  ِذي َواْلُقـــْرآنِ  ص﴿ســـور ص  -عـــز وجـــل-فــأنزل اهللا 
  اآليات. ،]2، 1 [ص ﴾َوِشَقاقٍ 

أبو جهل مل يقل هذه الكلمة لـيس فقـط اسـتكبارًا؛ وإمنـا ألنـه يعلـم  -أيها اإلخوة-وهنا تعلمون 
   إله إال اهللا" لكننا أحيانًا ال نفقه مدلول هذه الكلمات.حنن اآلن نردد "ال ،مدلوهلا

  ما معىن "ال إله إال اهللا"؟
ــد إال اهللا  ــد اهللا إال مبــا شــرعه رســول اهللا  ،-ســبحانه وتعــاىل-معناهــا: أال يُعَب صــلى اهللا -وأال يُعَب

  عليه وسلم.
  جل وعال.-فـ "ال إله إال اهللا": نفٌي للعبادة عن غري اهللا 

  سبحانه وتعاىل.-فال يستحق العبادة إال اهللا  ،": إثبات للعبادة هللا وحدهو "إال اهللا
  -جــل وعــال-هنــا قــال بعضــهم: ملــاذا قــال "ال إلــه إال اهللا" مــع أن هنــاك آهلــة تُعبــد مــن دون اهللا 

: [األنبيـاء ﴾َجَهـنمَ  َحَصـبُ  اللـهِ  ُدونِ  ِمـنْ  تـَْعبُـُدونَ  َوَمـا ِإنُكمْ ﴿ سبحانه وتعاىل:-كما قال اهللا 
 ُهوَ  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َما َوَأن  اْلَحق  ُهوَ  اللهَ  بَِأن  َذِلكَ ﴿، فهناك آهلة تُعَبد لكنها بالباطل ،]98

  .]62: [احلج ﴾اْلَباِطلُ 
صـــلى اهللا عليـــه -وهلـــذا كـــان هلـــذه الكلمـــة العظيمـــة األثـــر الكبـــري يف حيـــاة املســـلم؛ بـــل إن النـــيب 

  .»كان آخر كالمه من الدنيا "ال إله إال اهللا" دخل اجلنةَمن  «قال:  -وسلم
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فُقتـل فقـالوا: يـدخل اجلنـة  ،وهلذا سيأيت معنا يف غزوة أحد أن بعضهم مل ُيسلم إال يف يوم الغـزوة
  وما سجد هللا سجدة!

  "ال إله إال اهللا" مفتاح اجلنة. إنقيل له  -رمحه اهللا-احلسن البصري 
  لكن هذا املفتاح البد أن يكون له أسنان. ،فتاح اجلنة"قال: "ال إله إال اهللا م

  ما هي أسنانه؟
  واالنقياد. ،واحملبة ،والصدق ،واإلخالص ،واليقني ،شروط سبعة: العلم

  جل وعال.-وزيد ثامنها: الكفران مبا سوى اهللا 
  وهلذا مجعها بعض العلماء فقال:

  هلاعلم يقني وإخالص وصدقك مع ** حمبة وانقياد والقبول 
  وزيد ثامنها الكفران منك ** مبا سوى اإللــه

وهـي كلمـة "ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول  ،إذن َمن أتى ذه الشروط فقد حقق هذا املعـىن العظـيم
  اهللا".

ازاداد املـرض علـى عمـه أيب طالـب وحضـرته  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-بعد هذه احلادثـة مـع النـيب 
فــأتوا إىل أيب  ،نــون العــداء أليب طالــبككــانوا يُ   ،و جهــل وغــريهأبــ ،وهنــا أتــى قرنــاء الســوء ،الوفــاة

ينظر إىل هذا الرجل الذي دافع عنه  -صلى اهللا عليه وسلم-فالنيب  ،طالب يف حلظات احتضاره
صــلى اهللا عليــه -وتعــب تعًبــا عظيًمــا؛ ومــع ذلــك مل يســلم النــيب  ،وقاتــل اجلميــع مــن أجلــه ،ومحــاه
وحيثـه علـى أن يــدعو  صـلى اهللا عليـه وسـلم يعلـم صـدق النـيب وهـو علـى كفـره كـان؛ بـل   -وسـلم

  جل وعال.-إىل اهللا 
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صـلى اهللا  ألن النـيب، »قل: ال إله إال اهللا؛ كلمة أحـاج لـك ـا عنـد اهللا ،يا عم«فجاء إليه قال: 
يـا فاطمـة بنـت حممـد ال «صـلى اهللا عليـه وسـلم: -كمـا قـال النـيب   ،ال يغين عن أحـد عليه وسلم
  شيًئا. -صلى اهللا عليه وسلم-؛ إذا مل يقلها فال يغين عنه النيب »من اهللا شيًئا أغين عنكِ 

فيقـول أبـو جهـل: أترغـب عـن ملـة  ،ويتـودد إليـه ،ُحيـاول مـع عمـه -صلى اهللا عليه وسلم-فالنيب 
  عبد املطلب.

  فيقول له: أترغب عن ملة عبد املطلب. ،فُيحاول
  ؛ وأىب أن يقول ال إله إال اهللا.فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد املطلب

 ،مهما بذلت من األسباب ،مؤيد بالوحي -صلى اهللا عليه وسلم-والنيب  ،أقرب الناس إليه عمه
أن يهـدي أحـًدا فلـن تسـتطيع األمـة  -جل وعـال-ومهما توددت؛ إذا مل يشأ اهللا  ،ومهما فعلت

  مجيًعا أن ديه.
 ﴾َيَشـــاءُ  َمـــنْ  يـَْهـــِدي اللـــهَ  َوَلِكـــن  َأْحَبْبـــتَ  َمـــنْ  ْهـــِديتَـ  َال  ِإنـــكَ ﴿ جـــل وعـــال:-وهلـــذا قـــال ريب 

  .]56: [القصص
  يقول العماء: إن هداية اهللا على نوعني:

  جل وعال.-هداية توفيق وإهلام: وهذه ليست ألحد إال هللا  -
علـــى أنبيـــاء اهللا أفضـــل الصـــالة وأمت -وهدايـــة الداللـــة واإلرشـــاد: وهـــي الـــيت يقـــوم ـــا األنبيـــاء  -

  السالم.
ولكنـه  ،رمحـه اهللا: "وهـذا مـن أعجـب األمـور-يقـول ابـن كثـري  ،فمات أبو طالب على دين قومـه

  وحينما تتأمل جتد أن هناك حكًما من بقائه على كفره: -جل وعال-قضاء اهللا 
  أوًال: لو أسلم لقال الناس: إنه يدافع عن دين جديد.
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وهــم أعمــام النــيب  ،اً متــأخر بــاس مل ُيســلم إال الع-واألمــر اآلخــر: لكــان أبــو طالــب والعبــاس أيًضــا 
 -صــلى اهللا عليــه وســلم-كــان بقــاؤهم علــى الكفــر كــان فيــه محايــة للنــيب   -صــلى اهللا عليــه وســلم
  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.-وما ُحياك ضد النيب  ليطلعوا على املؤامرات

 َولَــوْ  نُـورَهُ  يُـِتم  َأنْ  ِإال  اللـهُ  َبىَويَــأْ ﴿ ولكـن ،حـاولوا بكـل مـا أوتـوا مـن قــوة أن يوقفـوا هـذه الـدعوة
  .]32: [التوبة ﴾اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ 

ولــو   ،واهللا لــو بــذل األعــداء مــا بــذلوا ليطمســوا معــامل هــذا الــدين؛ فلــن يســتطيعوا إىل ذلــك ســبيًال 
ــا َنْحــنُ  ِإنــا﴿ -جــل وعــال-؛ ألن هــذا ديــن اهللا اً ظهــري كــان بعضــهم لــبعٍض  ــهُ  َوِإنــا رَ الــذكْ  نـَزْلَن  َل

ومع ذلك استمر هذا الدين رغم العوائق والعقبات الكثرية اليت كانت  ،]9: [احلجر ﴾َلَحاِفُظونَ 
اسـتمر يف دعوتـه  -عليـه الصـالة والسـالم-إال أن النـيب  ،-صلى اهللا عليـه وسـلم-يف طريق النيب 

  جل وعال.-إىل اهللا 
قـد يؤيـد الـدين بالرجـل  -جـل وعـال-ن اهللا وقـد ورد يف بعـض اآلثـار أ ،هذه آية وعالمة نتافك

وإن تتولـوا ﴿ قـال: -جل وعـال-ألن اهللا  ،وقوموا ذا الدين ،فانصروا دينكم ،الكافر أو الفاسق
فالشــرف والفخـر والعــز والنصــر يــوم  ،]38: [حممــد ﴾يسـتبدل قومــا غــريكم مث ال يكونـوا أمثــالكم

  م.أفضل الصالة وأمت السال عليه-أن تنصر دين حممد 
وكما مجعنا وإياكم على سـرية  ،أسأل اهللا رب العرش العظيم أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين

وأن  ،أسـأل اهللا العظـيم رب العـرش الكـرمي أن جيمعنـا علـى حوضـه -صلى اهللا عليه وسـلم-النيب 
  يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة ال نظمأ بعدها أبًدا.

 .وعلى آله وأصحابه أمجعني ،نبينا حممدوصلى اهللا وسلم وبارك على 


